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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 92/2020
«Πρόσληψη ναυαγοσωστών με διάρκεια σύμβασης έως 3 μήνες για την αντιμετώπιση
της ναυαγοσωστικής κάλυψης 2 θέσεων στις παραλίες του Δήμου Μονεμβασίας».
Στους Μολάους σήμερα στις 26 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00 π.μ.
έως 13:30, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/1103-2020), το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την αριθ. 40/αριθ.
πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και ύστερα από την με αριθμό 08/2105-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).
Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 25, ήτοι.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Σπυριδάκου Θεοδούλη
2.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
2. Αναγνωστοπούλου Ελένη
3. Μαρούσης Χαράλαμπος
Αντιδήμαρχος
4. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
5. Χριστάκος Σταύρος
Αντιδήμαρχος
6. Μαυρομιχάλης Κων.
Αντιδήμαρχος
7. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
9.
Αρρώνης Παντελεήμων
10. Καλογερίνης Ηλίας
11. Κολλιάκος Ιωάννης
12. Παπαδάκης Πιερρής
13. Πετράκης Χρήστος
14. Χαραμή Μαρία
15. Τσαφατίνου Κατερίνα
16. Νικολινάκος Παναγιώτης
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
18. Βλάχου Άννα
19. Κόκκορης Παναγιώτης
20. Παναρίτης Ηλίας
21. Γουναλάκης Ιωάννης
22. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
23. Καλογράνης Δημήτριος
24. Μαυρομμάτης Παναγιώτης
25. Κουλουβάκος Βασίλειος
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος. Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων,
δήλωσαν συμμετοχή, οι: Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων, Αρρώνη Αφροδίτη Παπαδιανίκων
και Μιχαήλ Καρούνης Πακίων.
Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά.
Η παράταξη «ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» κατέθεσαν την εξής δήλωση:
<ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Μολάοι 26-5-2020
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ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δ.Σ.
Κύριε πρόεδρε, όπως σας έχουμε ήδη εκθέσει πιστεύουμε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες
προϋποθέσεις για την σύγκληση για άλλη μια φορά του δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς
και μάλιστα αυτή την περίοδο που σχεδόν έχει πανελλαδικά αποκατασταθεί κατά μεγάλο μέρος
η κανονικότητα και ιδιαίτερα στη Λακωνία όπου ευτυχώς δεν υπήρξαν κρούσματα της νόσου.
Ήδη όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι υπόλοιποι Δήμοι της Λακωνίας και οι περισσότεροι στη χώρα
έχουν βρει τρόπους, με την τήρηση έστω των προβλεπόμενων μέτρων, να συνεδριάζουν δια
ζώσης, προστατεύοντας έτσι το ανώτερο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, δείχνοντας σεβασμό
στις δημοκρατικές διαδικασίες και επιτρέποντας το διάλογο μεταξύ των παρατάξεων και των
δημοτικών συμβούλων.
Εξάλλου εκκρεμεί ακόμη η απάντησή σας στις διάφορες εναλλακτικές προτάσεις που
καταθέσαμε, όπως η σύγκληση με τηλεδιάσκεψη, τρόπος για τον οποίο μας είχατε διαβεβαιώσει
εγγράφως ότι θα κάνετε έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας όμως δεν μας έχετε ανακοινώσει
ακόμη.
Επίσης ενώ η δημοτική αρχή επικαλείται τα μέτρα αποστασιοποίησης για τη σύγκληση του Δ.Σ.
δια περιφοράς δεν δίστασε την προηγούμενη εβδομάδα να συγκαλέσει στον ίδιο χώρο την
πολιτική προστασία όπου παραβρέθηκαν 14 άτομα, σε μια συνεδρίαση μάλιστα που δεν
ελήφθησαν κάποια ιδιαίτερα μέτρα και επιπλέον συνήλθε αντικανονικά αφού δεν εκλήθη ο
τακτικός εκπρόσωπος που έχει εκλεγεί ως μέλος από την παράταξή μας κύριος Δημήτριος
Καλογράνης, χωρίς να μας έχει δοθεί ακόμη κάποια εξήγηση προς τούτο.
Επιπλέον είναι προβληματικό το γεγονός ότι οι προσκλήσεις επιδίδονται Πέμπτη 3:00 μ.μ. για
συνεδρίαση Δευτέρας ή Τρίτης και το γεγονός ότι μεσολαβεί Σαββατοκύριακο σε περίοδο
μάλιστα περιορισμών της πρόσβασης, δυσχεραίνει τη προσπάθειά μας για ολοκληρωμένη
ενημέρωση επί των θεμάτων.
Κατόπι των ανωτέρω σας κάνουμε γνωστό ότι η συνείδησή μας επιβάλει να μην ψηφίσουμε
κανένα θέμα στο δημοτικό συμβούλιο της 26ης Μαΐου 2020>.
Η δια περιφοράς απόφαση για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, έχει ως εξής:
Ενόψει της επερχόμενης θερινής περιόδου πρέπει να προβούμε σε κίνηση διαδικασίας
πρόσληψης προσωπικού ναυαγοσωστών.
Έχοντας υπόψιν το από 4-3-2020 πρακτικό Συνεδρίασης του Λιμεναρχείου Γυθείου και το από
28/4/2020 Πρακτικό συνεδρίασης του Λιμεναρχείου Νεάπολης, περί μη χαρακτηρισμού παραλιών
ως πολυσύχναστες ο Δήμος Μονεμβασίας θα προχωρήσει στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων
με την ειδικότητα ΔΕ Ναυαγοσωστών με σύμβαση διάρκειας έως τρείς μήνες για την
αντιμετώπιση της ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών του Δήμου.
Ο Δήμος μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς θερινούς προορισμούς, όχι
μόνο σε επίπεδο πανελλαδικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με
την βελτίωση του οδικού δικτύου η πρόσβαση είναι πλέον εύκολη και το οικονομικό κόστος πολύ
μικρότερο σε σχέση με την επιβάρυνση για την μετάβαση των παραθεριστών στη νησιωτική
χώρα Εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες καταφθάνουν σε όλες τις γωνιές του Δήμου , με
αποτέλεσμα τους θερινούς μήνες να αυξάνεται κατακόρυφα η επισκεψιμότητα και εξ΄αυτού του
γεγονότος ο πληθυσμός σε όλες τις περιοχές του Δήμου πολύ δε περισσότερο στους
παραλιακούς οικισμούς. Άρα είναι υποχρέωση του Δήμου να προχωρήσει στις απαραίτητες
ενέργειες προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια των λουομένων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/15 η παρ. 1 του άρθρου 206
του Ν.3584/07 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιοσδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ’ εξαίρεση, η
πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη
ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας
η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του
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Ν.2738/1999 (Α' 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο
διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο
Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο (μέχρι την 31η
Ιανουάριου του επόμενου έτους). Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων
πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί άτι απασχολείται ή
απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του
άρθρου 21 του Ν.2Ι90/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.»
Ομοίως η διαδικασία για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού συνεχίζει να μην
υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β, Γ του Ν.2190/94, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.2 εδαφ. ιε του άρθρου 1 του Ν.3812/2009.
Επίσης αναφέρουμε και τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/15 :
«Ι.α. Η παρ. 20 α του άρθρου 9ου του Ν.4057/2012, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: «20.α.
Για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση
ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή οποιοσδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ.1
του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (Α'28), απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α’
280) εξαιρουμένης της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με
αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και της πρόσληψης προσωπικού για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) ή κατ' εξαίρεση τους τρεις
μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ
A. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
B. ΠΡΟΣΟΝΤΑ A΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανώτερα προσόντα)
α) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τίτλο
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής επιτρέπεται η
πρόσληψη από υποψηφίους που θα διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(δηλαδή) απολυτήριο τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.
γ) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή πτυχίο ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης βάσει του οποίου
χορηγείται ναυαγοσωστική άδεια ( Π.Δ. 31/2018).
Προτείνεται
Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας αποφασίσει την πρόσληψη δύο (2)
ναυαγοσωστών Ι.Δ.Ο.Χ. με σύμβαση εργασίας έως τρείς (3) μήνες προκειμένου να
αντιμετωπιστεί η ναυαγοσωστική κάλυψη δύο θέσεων στις παραλίες του Δήμου Μονεμβασίας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Την πρόσληψη δύο (2) ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως
τρεις (3) μήνες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ναυαγοσωστική κάλυψη δύο θέσεων
στις παραλίες του Δήμου Μονεμβασίας.
2. Τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη είναι τα εξής:
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ
A. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
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B. ΠΡΟΣΟΝΤΑ A΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανώτερα προσόντα)
α) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με
τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής
επιτρέπεται η πρόσληψη από υποψηφίους που θα διαθέτουν απολυτήριο τίτλο
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή) απολυτήριο τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.
γ) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή πτυχίο ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης βάσει του οποίου
χορηγείται ναυαγοσωστική άδεια ( Π.Δ. 31/2018).
3. Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2020 έχει προβλεφθεί η δαπάνη που θα
προκληθεί από την πρόσληψη αυτή και θα βαρύνει τους Κ.Α. ως εξής:
 Στον Κ.Α. 70-6041 «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» ποσό ύψους
70.000,00€ για την κάλυψη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.
 Στον Κ.Α. 70-6054 «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων» ποσό ύψους
22.000,00€ για την κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών.
Μειοψηφούντων των δημοτ. συμβούλων κ.κ. Νικολινάκου, Βλάχου, Μαστορόπουλου,
Γουναλάκη, Κόκκορη, Κουλουβάκου, Παναρίτη, Ραφαηλίδη, Μαυρομμάτη και Καλογράνη.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 92/2020.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Σουρλάς Ιωάννης
Τραϊφόρος Παναγιώτης
Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Αρρώνης Παντελεήμων
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χαραμή Μαρία
Νικολινάκος Παναγιώτης
Βλάχου Άννα
Γουναλάκης Ιωάννης
Ακριβές Απόσπασμα
Κόκκορης Παναγιώτης
Η Ειδική Γραμματέας
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Παναρίτης Ηλίας
Μαυρομμάτης Παναγιώτης
Παπαδάκη Ευγενία
Ραφαηλίδη Βασιλική
Κουλουβάκος Βασίλειος
Καλογράνης Δημήτριος
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